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ترنتسلسلة قصصية لتحفيز المعلمات والوالدين على كتابة القصص التوجيهية ذاتيا باالستعانة باإلن



هذه القصة تنمي في الطفل

التسامح والتعايش معوالسالمقيمبرمجة -1
“وممارستهاتفعيل القيم ”منهج ضمن ، الغير

.  أنواع من الثمارعلى التعرف -2

هامميزاتواكتشاف شجار التعرف على األ-3



يُحكى أنه 

ام في حديقة كبيرة في ضاحية من ضواحي بالد الش

كانت العصافير والطيور بأنواعها تتخذها بيتا 

داول االشجار وفيها جمئات الحديقة الكبيرة كان في هذه 

.ماء وتغطيها الغيوم بشكل دائم 

جدول ماء 



النحل

ل فيها فيها بيوتا، وأصبح العستخذ اكما إن النحل 
راق منافسا في وفرته لما تمنحه الجداول من ماء رق

رقراق  



“  تالة”وكانت 

تها من نخلة صغيرة تعيش في هذه الحديقه مع زميال

دوما األشجار ،فلتالة زميالت كثر، غير أنها تلعب
“لينا”سمها اومع أعزهن 

تالة  لينا

النخلة الصغيرة 



ولتالة  زميالت أخريات 

التفاح شجرة فهذه 



وزميلتها

.....شجرة 



ولها زميلة اسمها

..شجرة 



ولها زميلة اسمها 

.....شجرة 



؟ يها يا تالة  تُقِدمالثمرة التي ما صديقتها ليناسألت 

فردت تالة على الفور 

أنا أعطي ثمرة طعمها حلو 

لياف باألغنية 

مني فائدة جزء كل لكما إن 

فمن التمر أعطي الدبس 

حومن ورقي يصنع الحصير، كما تصنع المراو

تالة 
الحصير   



لينا مما تمنحه تالة فقالتستغربت ا

ة ثمروهي أيضا،طعمها حلو ثمرة أعطي كذلك أناو

.لياف باألغنية 

:فائدة جزء مني كل لإن كما 

فمن التمر أعطي الدبس 

ومن ورقي يصنع الحصير، كما تصنع المراوح

لينا
المراوح   



تعانقت

ات بأنهما أخوللتو،كل من تالة ولينا النهما أدركتا 

قط في الخلق وأن الفرق بينهما يكمن في األسماء ف

ة مغاير تال، فشكل شكل االختالف في الفبالرغم من 

ناهيطرحطعم ما في يوجد اختالفا ربما ولعن لينا 

أن هذا االختالفغير ،من أنواع مختلفة من التمر 

أن يؤدي هذا يعني ال ، وإختالف تنوع وإغناء 

بينهما الصراع ختالف الى اإل

تعانق     



تالةلت ءتسا

لينا إلى السؤال ة هموج

ذه ترى ما الذي تقدمه باقي االشجار في حديقتنا ه

لآلخرين ؟

تالة بين سمعت شجرة الموز ما يدور من حوار 

وزميلتها لينا فردت على الفور 

...........أنا أقدم 



ترى ما الذي تقدمه باقي االشجار في حديقتنا

"  النارجيل"وردت شجرة جوز الهند 

...........وأنا أقدم 



ترى ما الذي تقدمه باقي االشجار في حديقتنا

وردت شجرة التفاح 

...........وأنا أقدم 



شجاراألفعاشا وزميالتهن من 

في سرور ومرح وسعادة في حديقتهم بد األإلى 

الكبيرة، في أرضهم المباركة 

.  في تعاون وتواد وعطاء



من أجل تثبيت المعاني السابقة 

بعات، من الممكن تعزيز تلك المعاني بتوفير قمصان، ق

زيز ، كي تدرج عليها شخصيات القصة بهدف تعباجات

القيم القيمة عبر مسار من تفعيل حواس الطفل، وتحويل
.لمنتجات



ية من لقد روعي في تأليف قصص نادي االطفال للشريحة العمر

سنوات أن تترجم كل قصة محور رئيسي من محاور منهج6-8

:القصص وفق ما يليت ءجالذا " تفعيل القيم وممارستها "

المحورعنوان القصة تسلسل

تفعيل الحواس ، ومفهوم دارسين وريحانة 1

القراءة 

سامح تعزيز قيمة التعايش والتتالة ولينا 2

قيمة فض النزاع ومفهوم نمالن ونملون والملكة نمالء3

"االدراك"

تحفيز الحواس وادراك رابوط وريبوط4

الرسائل الواردة  من حولنا 



إلى اللقاء


